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Apresentação
A insegurança energética atinge grande parcela da população, fazendo com número
significativo de pessoas busquem fontes complementares de energia para atendimento de
suas necessidades cotidianas. O quadro de insegurança energética, principalmente
quando se trata da disponibilidade de energia térmica para cocção de alimentos, também
interfere na segurança alimentar dessa população. Além disso, o avanço do
desmatamento da vegetação caatinga - por meio do uso doméstico não sustentável da
lenha para o cozimento de alimentos - estabelece uma preocupação crescente sobre
estratégias de preservação deste bioma.
Por isso, acredita-se que propor fontes alternativas, viáveis e eficientes, de energia
térmica, como o uso de biodigestores para a produção de biogás, seja uma forma de
melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem em zonas rurais do interior do país,
contribuindo de diversas maneiras, tais como: reduzindo o uso da vegetação da caatinga
como fonte de energia e, assim, cooperando com a redução do desmatamento;
auxiliando na melhoria das condições de renda das famílias contempladas com esta
tecnologia social; ademais, os subprodutos da geração do biogás, isto é, os
biofertilizantes, podem ser utilizados como fertilizantes que potencializam a
produtividade da agricultura familiar.
Estima-se como objetivo deste trabalho propor o uso de biodigestores para produção de
biogás, através de uma adaptação tecnológica, visando substituir o gás de cozinha, lenha
e/ou carvão como fonte de energia térmica para a cocção de alimentos em casas de
agricultores de agricultura familiar do semiárido cearense, com o intuito de mitigar a
vulnerabilidade socioeconômica, melhorando a segurança energética e alimentar dessas
famílias.
Mediante esta cartilha intitulada como "USO DE BIODIGESTOR COMO PROPOSTA DE
TECNOLOGIA SOCIAL DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO" tem-se como finalidade
destacar a aplicabilidade desta tecnologia social para o meio rural, evidenciando seus
respectivos benefícios ambientais e socioeconômicos.
Além disso, ao longo desta cartilha o leitor terá acesso ao passo a passo para construção
de um biodigestor, a fim do mesmo compreender sobre os métodos recursos e etapas da
construção desta tecnologia social.
ALINE CASTRO PRACIANO

Introdução ao Biogás
A digestão anaeróbica é o processo
biológico responsável pela produção
de biogás, ou seja, a decomposição da
matéria orgânica precisa ocorrer em
ambientes
sem
oxigênio,
para
consolidação do processo de formação
do biogás.
A produção de biogás tem papel
significativo na gestão de resíduos, visto
que, não coopera para o aquecimento
global
apesar
de
não
ser
completamente livres dos gases do
efeito estufa (GEE) - Em virtude da
queima do metano (CH4) de forma mais
limpa que o carvão, e do fornecimento
da energia desejada com níveis
limitados de emissão de dióxido de
carbono (CO2) para a atmosfera. Logo,
observa-se que o carbono liberado é
absorvido pelas plantas que, por seu
turno,
adiciona
menos
carbono
atmosférico total do que a queima de
combustíveis fósseis. (BHARATHIRAJA
et al., 2018).

O biogás é produzido
anaerobicamente pela
decomposição
da matéria orgânica, em um
processo biológico
chamado de digestão
anaeróbica. O resultado é
uma mistura gasosa com
elevados teores de metano
e dióxido de carbono,
podendo ser utilizada
como combustível e
convertido em energia
elétrica e térmica.
(PRACIANO, 2021)

Vale acrescentar que, após o processo de digestão anaeróbica a matéria orgânica
gera dois produtos, são eles: o biogás e um efluente que, por sua vez, se produzido a
partir de materiais agrícolas, como o esterco de animais e restos de culturas, esse
efluente é denominado de biofertilizante - rico em nutrientes, permitindo, assim, que
o seu uso substitua o fertilizante mineral. (HACKL et al., 2018).

Sobre o Biodigestor
Biodigestor é um equipamento que transforma o esterco animal em gás (Biogás)
inflamável, que pode substituir o gás de cozinha comprado em botijões (Gás Liquefeito
de Petróleo ou GLP). Depois que o esterco animal passar pelo biodigestor, o mesmo
transforma-se em uma parcela gasosa, denominada biogás. (MATTOS, 2011). Ou seja,
Adiciona-se matéria orgânica (esterco animal, restos de alimento, resíduos agrícolas, etc)
em um tanque hermeticamente fechado e o processo de degradação da matéria orgânica
começa naturalmente.
A utilização de biodigestores não são de exclusividades brasileiras, visto que, países
asiáticos, como Índia e China - este destaca-se como um dos principais países produtores
- utilizam-se do processo de digestão anaeróbica como alternativa para fornecimento de
energia há bastante tempo. (NESHAT et al., 2017).
A imagem a seguir ilustra três tipos de biodigestores convencionais para produção de
biogás: (a) Biodigestor Indiano, (b) Biodigestor Chinês e (c) Biodigestor Tubular.

Benefícios ambientais e
socioeconômicos
O biodigestor apresenta significativos benefícios ao meio ambiente e aos grupos em
situação de vulnerabilidade socioeconómica. Desse modo, a implementação do
biodigestor como fonte de tecnologia social é favorável aos acordos internacionais e
nacionais.
A utilização do biodigestor atesta e corrobora para com a Agenda 2030 - uma
Declaração, em um quadro de resultados - os 17 ODS e suas 169 metas. Os 17 Objetivos
são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e ambienta estimulando e apoiando
ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parcerias (AGENDA 2030, 2021).

Benefícios ambientais
O biodigestor contribui para conservação e preservação do meio ambiente, pois, a
substituição da lenha para cocção de alimentos pelo esterco animal como matéria
orgânica na geração do biogás, contribui para mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas em nosso planeta e com a diminuição do desmatamento - principalmente da
caatinga que já atinge 46% da área do bioma, tendo os estados da Bahia e do Ceará
alcançado os maiores índice, por meio do consumo de lenha nativa, explorada de forma
ilegal e insustentável, para fins domésticos e industriais, o sobrepastoreio e a conversão
para pastagem e agricultura. (BRASIL, 2012).

Como exemplo de importante tratado internacional contemplado pelo uso do
biodigestor tem-se o Acordo de Paris 2015 - compromisso firmado entre 195 países
durante a COP21, em Paris - que tem como intuito reduzir o aquecimento global para
limitar o aumento médio de temperatura global a 2ºC, tendo como uma das metas
traçadas a promoção e o desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia e
capacitação para adaptação às mudanças climáticas. (CEBDS, 2019).

Benefícios socioeconômicos
O biogás, quando queimado no fogão, não solta fumaça como ocorre com a queima de
lenha e do carvão. Desta forma, se evita problemas respiratórios que atingem mulheres,
crianças e idosos que permanecem mais tempo em casa expostos a fumaça. Além disso,
os jornais noticiam com frequência casos de queimaduras pelo uso de álcool combustível
e lenha na cocção de alimentos.
Outro beneficio corresponde a utilização do biofertilizante que, por seu turno, pode ser
definido como substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou
mais nutrientes de plantas suprindo a necessidade nutricional do solo. (BRASIL, 2004).
Com o biodigestor há benefícios econômicos, visto que, o Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP), isto é, gás de cozinha - em média, comercializado com valor acima de R$ 100
(cem reais) e a lenha e o carvão pode ser substituído por ele. Ademais, ele ainda produz
o biofertilizante como já mencionado.
Desta forma, o biodigestor ajuda na economia da família - economia esta cada vez mais
fragilizadas pelo crescente aumento da inflação (8,99) no acumulado dos últimos 12
meses (IBGE, 2021), diminuindo o poder de compra do consumidor - e garante toda a
produção de biogás necessária para a preparação dos alimentos.

Passo a passo para a
construção de um
biodigestor
Para a construção de um biodigestor faz-se necessário uma série de materiais, a saber:
MATERIAL
Tanque de polietileno 5.000L
Tanque de polietileno 200L
Tubo de 100 mm de acrílico (1 m)
Tubo de 50 mm de PVC (1 m)
Tubo de 25 mm de PVC (1 m)
CAP de 100 mm
CAP de 25 mm
Registro esfera 50 mm
Mangueira para gás (1 m)
Válvula esfera angular para gás
Flange adaptador soldável 50 mm
Flange adaptador soldável 25 mm
Conexão T soldável 25 mm
Luva com rosca 25 mm
Joelho 90º com rosca 3⁄4
Cola adesivo para tubo PVC 75 g
Fita veda rosca 18 mm x 50 m

QUANTIDADE
01
01
01
01
01
02
02
02
10
09
02
04
01
02
02
01
01

Como construir um Biodigestor?
Primeiro passo: Abertura para conexão das flanges
Inicialmente, é necessário fazer aberturas utilizando-se uma furadeira e uma serra copos.
Tal procedimento é necessário para conexão das flanges. A indicação dos furos estão
descritas abaixo.

Segundo passo: Acoplagem das Flanges
Com as aberturas realizadas, é hora de acoplar as flanges, porém, no tanque de
polietileno 5.000L os dois flanges na lateral são de 50 mm e na sua tampa vai um um
flange de 25 mm. Já no tanque de polietileno 200L serão acopladas as flanges de 25 mm.
Flange é um elemento que une dois componentes de um sistema de tubulações e sua
função básica é vedar a conexão e não permitir que fluidos escapem da mesma. A
imagem abaixo apresentará a peça referida.

A

B

Na parede do biodigestor o b fica pra fora. E o A fica pra dentro. E esse anel de
vedação previne vazamentos

Terceiro passo: Construção do filtro revestido de palha de aço
Instale uma cano de PVC de 25mm que servirá como filtro de conexão entre o tanques
de polietileno de 5000 L e o medidor de gás. Em uma das extremidades do cano de
PVC deve ser inserido uma válvula esfera angular para gás que será acoplado a
mangueira para gás de 1 m que deverá ser conectado a esta torneira vinculado a tampa
da caixa d'água.
IMPORTANTE: O referido cano de PVC deve ser revestido com palha de aço para
retirar o sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico. Tais gases trariam consigo um mal
cheiro e, além disso, são tóxicos, assim, são capazes de contaminar a mistura atrapalhando uma chama de qualidade.

Na ponta serão colocadas conexões rosqueadas onde serão adicionadas torneiras para
gás de bico.

Quarto passo: Adição das primeiras torneiras
Acopla-se as conexões rosqueadas referidas anteriormente as torneiras para gás de bico.
Nesses bicos devem ser conectadas as mangueiras de gás presas por
abraçadeiras.

Quinto passo: Construção do tubo com água
Um procedimento semelhante ao realizado nos passos anteriores, porém agora é feito
em um cano de acrílico de 100 mm tampados com CAPS de 100mm na tampa.
Dentro deste filtro deve ser adicionado água, visto que, o processo de geração do
biogás resulta em algumas impurezas que podem resultar na corrosão de
equipamentos (Fogão, geradores e etc). Assim, esse filtro remove essas impurezas,
principalmente o gás sulfídrico e, além disso, diminuía a capacidade de combustão do
biogás, tendo dessa forma um gás mais puro.
Introduzido as CAPS de 100mm, faz-se uma abertura com com serra copo para fixação
de flanges de 25 mm. Nas flanges, por sua vez, serão rosqueadas torneiras pra gás
igual a citada no quarto passo.

Sexto passo: Construção do Tubo T
Além disso, um tubo de PVC de 25 mm é instalado e, acoplado a ele, uma conexão T
soldável 25 mm é inserido para interligar ao tanque de polietileno de 200L e o medidor
de gás (seu processo será descrito no sétimo passo).

Duas válvulas esfera angular para gás devem ser colocadas para regular a conexão entre o
tanque de polietileno de 200L e o medidor de gás com o filtro. O resultado do processo
elencado pode ser observado na figura abaixo.

Sétimo passo: Conexão do Medidor de gás

Com os dois filtros construídos, acopla-se o medidor de gás G1.0 da Linha DAEFLEX que
servirá de elo por meio das mangueiras de gás que se conectará ao Tanque de polietileno
200L (gasômetro), onde o gás gerado será acumulado. Devem ser colocadas nas
extremidades rosqueadas dois Joelhos 90º de 32 mm.

Dessa forma, devem ser adicionadas duas válvulas esfera angular para gás, como
descrito na imagem abaixo.

Oitavo passo: Conexão do Medidor ao Tambor e ao tubo com água

Coloque as mangueiras nas válvulas acopladas ao medidor de gás. Uma extremidade
deve ser conectado com o filtro com água por meio da válvula esfera angular (já
adicionada no sexto passo), já na outra extremidade a mangueira deve ser conectada a
tampa do tanque de polietileno 200L (gasômetro) que, por sua vez, já existe o espaço
para acoplamento, pois a abertura e a junção com as flanges foram feitas nos dois passos
iniciais, assim, deve-se adicionar a tampa duas válvulas esfera que servirão de torneiras. A
imagem abaixo ilustrará bem esta etapa de conexão entre o tambor e o medidor de gás.

Nono passo:

Por fim, com os furos já realizados na caixa d'água (Ver primeiro passo) adicione as
flanges de 50 mm e introduza os dois registro esfera 50 mm.
Na tampa da caixa d'água acople um flange de 25 mm e mais uma torneira (Válvula esfera
angular para gás). A mangueira adicionada ao primeiro tubo revestido de palha de aço
deve ser conectado a esta torneira vinculado a tampa da caixa d'água.

Seguindo estes passos seu biodigestor estará concluído.
IMPORTANTE: Para iniciar a produção de biogás é necessário o abastecimento do
biodigestor com esterco animal. Entretanto, dependendo da quantidade de esterco
produzido na propriedade, este procedimento pode levar de 15 a 30 dias, ou mais.
Essa fase inicial é fundamental para que se inicie a produção de biogás.

Conclusão
Em face do exposto, observa-se que esta tecnologia social, a saber, o biodigestor
apresenta diversas vantagens e pontos positivos, tais como: os benefícios ambientais e
socioeconômicos elencados; baixo custo-benefício; e, além disso, apresenta processo
construtivo de fácil e acessível compreensão. Logo, tais fatores justificam a
implementação do biodigestor como proposta de tecnologia social de convivência
com o semiárido.
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